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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
регионално развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

– като взе предвид доклада на Европейската комисия от 17 юни 2020 г. относно 
въздействието на демографските промени в Европа,

– като взе предвид своята резолюция от 14 ноември 2017 г. относно прилагането на 
инструменти на политиката на сближаване от страна на регионите за справяне с 
демографските промени1,

А. като има предвид, че понастоящем регионите в Европа са изправени пред дълбоки 
демографски промени като ниска раждаемост, висока смъртност, застаряване на 
населението и непрекъснат процес на масово напускане на селските райони;

Б. като има предвид, че селските и необлагодетелстваните региони често не могат да 
постигат същите икономически показатели за единица време както другите 
региони, което в някои случаи представлява затруднение при кандидатстване за 
подпомагане;

В. като има предвид, че селскостопанските работници в селските райони, особено 
тези, които живеят в отдалечени райони, са в неблагоприятно демографско 
положение и са изложени на много по-висок риск от бедност и социално 
изключване;

Г. като има предвид, че в селските райони, засегнати от обезлюдяване, може да се 
наблюдава изоставяне на земи и повишен риск от горски пожари, както и че 
икономическото възстановяване на тези райони може да е трудно2;

Д. като има предвид, че в допълнение към вече установените проблеми и тенденции, 
в контекста на пандемията трябва да бъдат преразгледани политиките и 
инструментите за справяне с демографските проблеми, които се съсредоточават 
предимно върху ниската раждаемост и напускането на селските райони, особено в 
по-слабо населените и уязвими райони на Съюза; като има предвид, че в Европа 
трябва да бъдат насърчавани политиките, които насърчават по-високата 
раждаемост;

Е. като има предвид, че въпросите, свързани с демографските промени и 
обезлюдяването, създават голяма тежест за селските, периферните и слабо 
населените райони и острови и оказват отрицателно въздействие върху 
застаряването на населението, приемствеността между поколенията и развитието 
на селското стопанство;

Ж. като има предвид, че политиката на сближаване има ключов принос към 

1 Приети текстове, P8_TA(2017)0427.
2 Forest fires — Sparking firesmart policies in the EU („Горските пожари – блестящи политики за 
интелигентно справяне с пожарите в ЕС“), Европейска комисия (2018 г.). 
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изпълнението на целите на цифровия единен пазар, по-специално чрез 
предоставянето на значителни финансови средства от Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР);

З. като има предвид, че селските райони обхващат 44% от територията на Съюза;

И. като има предвид, че един от основните проблеми, които засягат селските 
икономики, е намаляването на дела на селското стопанство; като има предвид, че 
според данните само 10,7% от земеделските стопани в ЕС са под 40-годишна 
възраст, а населението, което се занимава със селското стопанство, застарява – 
обстоятелство, което ще има отражение върху сектора на селското стопанство;

Й. като има предвид, че нуждите на селските райони на фона на демографските 
промени трябва да бъдат задоволявани по по-съгласуван и по-ефикасен начин;

1. отбелязва сериозността на демографския проблем и връзката му със социално-
икономическата реалност; счита, че е необходимо да се създадат нови 
възможности и ориентирани към бъдещето инвестиции в селските райони, 
например чрез развитието на къси вериги на доставки и регионални пазари на 
храни;

2. подчертава, че неравенствата по отношение на достъпа до земя, директните 
плащания и подкрепата по линия на общата селскостопанска политика (ОСП) 
както между държавите членки, така и в самите тях, са сред въпросите, които 
трябва да се вземат под внимание, за да се прекрати влошаването на състоянието 
на регионите, да се позволи на по-възрастните хора да се оттеглят от 
селскостопанската дейност, а младите хора да се насърчат да навлязат в 
земеделието;

3. очаква разгръщането на нови социални програми за сближаване, като например 
пилотни проекти за основен доход в селските райони;

4. обръща внимание на значението на това да се гарантира наличието на услуги в 
регионите, тъй като влошаването на тяхното състояние насърчава по-възрастните 
хора да се пенсионират по-рано и да се преместят в градовете, където тези услуги 
са лесно достъпни;

5. подчертава, че непрекъснатият процес на обезлюдяване на селските райони, който 
затруднява достъпа до обществени услуги и осигуряването на подходящо здравно 
осигуряване, има не само сериозни икономически и социални последици, но и 
представлява огромна пречка за постигането на амбициозните цели, очертани в 
Европейския зелен пакт и други политики на ЕС, като например ОСП и 
политиката на сближаване; настоява, че в обхванатите от Европейския зелен пакт 
инвестиции следва да се взема предвид демографският фактор;

6. настоятелно призовава Комисията при разработването на политическите насоки за 
стратегията „От фермата до трапезата“ и стратегията относно биологичното 
разнообразие да предприеме конкретни мерки за задържане на населението в 
селските райони в координация с държавите членки и с регионалните и местните 
органи, допринасящи за осигуряването на съществуващите работни места и за 
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създаването на нови работни места, както и да повиши привлекателността им за 
квалифицираните работници, особено в по-слабите в структурно отношение 
региони, по-специално чрез преоценка на селскостопанските дейности в нашите 
региони;

7. призовава Комисията да използва двете стратегии, за да подобри начина, по който 
се възприемат селскостопанският сектор и селските райони, като отчита, че 
липсата на познания за селското стопанство води до създаването на грешна 
представа за работата на земеделските стопани и за техния принос към околната 
среда;

8. настоятелно призовава Комисията да развива местните икономики, които биха 
създали възможности за заетост;

9. призовава за намаляване на административната тежест, налагана на предприятия 
и администрации, чрез намаляване на изискванията и повишаване на правната 
сигурност, което ще подобри рамковите условия за успешно финансиране на 
място и ще намали пречките пред инвестициите;

10. признава, че кръговата икономика и биоикономиката имат голям потенциал за 
постигане на по-ефективен селскостопански хранителен сектор; призовава за 
законови разпоредби, които да вземат предвид специфичните нужди на селското 
стопанство, за да се създават нови възможности в селските райони чрез 
подпомагане на младите хора, намаляване на бюрократичната тежест и 
насърчаване на цифровизацията и предприемачеството;

11. подчертава основната роля на ОСП за поддържане и създаване на заетост в 
селския и селскостопанския сектор, но признава и нейните ограничения; ето защо 
настоятелно призовава за това ресурсите на политиката на сближаване и новият 
фонд за възстановяване на Съюза да се използват по-ефективно за 
удовлетворяване на потребностите на селските райони, като се консолидират 
усилията в тази област и се търсят нови форми на сътрудничество;

12. призовава Комисията да гарантира, че се дава приоритет на създаването на 
възможности за пазара на труда, на подкрепата на енергийния преход и на 
развитието на транспортната и широколентовата инфраструктура, с цел справяне 
със структурните предизвикателства, които представляват основни причини за 
миграция от селските райони;

13. призовава Комисията бъдещата публикация относно дългосрочната ѝ визия за 
селските райони да включва подробен анализ на ролята на селското стопанство, 
животновъдството и горското стопанство като устои на икономиката на селските 
райони;

14. призовава Комисията и държавите членки да осигурят по-ефективно споделяне и 
съобщаване на положителните въздействия и успешните резултати на политиката 
на сближаване в ЕС;

15. подчертава потенциала на устойчивото селско стопанство по отношение на 
създаването на достойни и дългосрочни работни места в селските райони;
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16. подчертава необходимостта от насърчаване и разработване на проекти, които да 
мотивират младите хора да се завърнат в селските райони, като се подкрепя 
младежката заетост, цифровата свързаност и предприемачеството чрез 
прилагането на най-добрите практики на държавите членки;

17. признава, че най-ефикасните политики за справяне с демографските 
предизвикателства са тези, които преследват дългосрочни цели и са плод на 
договаряне с местните заинтересовани лица и организираното гражданско 
общество;

18. посочва, че въпреки нееднократните изявления на Комисията все още липсва 
дългосрочна стратегия, която да позволява на селските райони да се справят с 
демографското предизвикателство, риска от бедност и ограничения достъп до 
услуги;

19. призовава Комисията да вземе под внимание демографските аспекти като 
неразделна част от всички инструменти на политиката на сближаване; подчертава 
значението на съгласуването на потенциални инициативи на Съюза със 
стратегиите на държавите членки по отношение на демографското 
предизвикателство;

20. счита, че новите стратегии в рамките на ОСП следва да бъдат гъвкави и да 
включват специфични инструменти за подкрепа на цифровизацията, мобилността 
в селските райони и развитието на интелигентни села;

21. изтъква, че политиката на сближаване трябва да се застъпва по-решително за 
иновации в селските райони; подчертава, че финансови средства за ОСП трябва да 
се осигуряват в рамките на съвместни усилия за подпомагане на семейните 
стопанства да се възползват от иновациите и новите технологии;

22. подчертава, че мерките за гарантиране на икономическата възвръщаемост на 
селското стопанство са от основно значение за успеха на демографските 
политики, целящи да вдъхнат нов живот на селските общности и да повишат 
тяхната привлекателност за новите поколения;

23. призовава за по-амбициозни мерки на политическо равнище, за да се насърчи 
приемствеността между поколенията в този сектор чрез значителни изменения по 
отношение на условията за достъп до земя и до кредитиране; изисква 
предоставянето на широкообхватна подкрепа от страна на Съюза за младите 
земеделски стопани чрез приемане на мерки, надхвърлящи рамките на ОСП, с 
които да се постигат повече цели с по-малко средства;

24. счита, че за да се стимулира по-ефективното интегриране на младите и новите 
земеделски стопани в селскостопанската дейност, от ключово значение е да се 
улеснява прехвърлянето на стопанства чрез намаляване на бюрокрацията и да се 
гарантира достойно прекратяване на дейността на пенсиониращите се земеделски 
стопани;

25. признава ключовата роля на жените в селското стопанство; призовава в селските 
райони да бъдат създадени такива условия, че жените от всички поколения да 
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останат в своята непосредствена среда и по този начин да допринесат за 
съживяването и развитието на тези райони;

26. подкрепя инициативите за подобряване на качеството на заетостта в селското 
стопанство чрез диверсификация и иновации; счита, че в множеството стратегии и 
планове за действие, произтичащи от Зеления пакт, тази цел следва да бъде 
приоритетна и да се преследва съгласувано с държавите членки;

27. подкрепя иновациите и цифровизацията за насърчаване на жизнена, динамична и 
икономически жизнеспособна селска среда; призовава Комисията, като следва 
примера на инициативите за интелигентни градове и села, да разработи нов 
инструмент за подкрепа на предприятия и стартиращи предприятия в селски 
райони в континенталната част и в най-отдалечените региони на ЕС, като 
същевременно насърчава изграждането на тяхната икономическа и 
производствена структура, за да се проправи пътят за цифрова икономика в 
селските райони;

28. призовава Комисията да подкрепи финансирането на възобновяеми ресурси като 
част от Европейския зелен пакт и плана за действие в областта на 
биоикономиката, което може да създаде работни места и да помогне за 
икономическото съживяване на много селски райони; призовава държавите 
членки да обмислят въвеждането на обучителни модули за компютърни умения за 
региони, в които тези умения не са на задоволително ниво; подчертава, че 
местните групи за действие допринасят значително за засилване на 
взаимодействията между икономическите сектори в селските райони и за 
осъществяването на политиките за развитие на селските райони;

29. припомня, че най-отдалечените региони трябва да се възползват от мащабен план 
за общественото здраве, за да може всички жители на тези региони, по-специално 
в селските райони, да имат достъп до питейна вода;

30. подчертава централната роля, която изпълняват инициативите за водено от 
общностите местно развитие в поддържането и възстановяването на жизнени и 
процъфтяващи местни селски икономики, както и нуждата да се поддържа 
достатъчно равнище на финансиране за подхода LEADER (връзки между 
дейностите за икономическо развитие на селските райони); призовава държавите 
членки да използват възможностите на LEADER;

31. призовава съответните органи на национално, регионално или местно равнище да 
обмислят въвеждането на образователни модули в задължителното образование, 
които да създадат и/или заздравят връзката между учащите се в градските райони 
от една страна и дейностите и начина на живот в неурбанизираните райони от 
друга, с цел засилване на познанията на бъдещите поколения за селските райони и 
връзката между тях;

32. подчертава, че инвестициите в тази сфера следва да станат приоритет за ЕЗФРСР;

33. подчертава, че насърчаването на мобилността и възможностите за работа в мрежа, 
както и подпомагането на иновативни действия на малките и средните 
предприятия и занаятчийските производства се разглеждат като ключови фактори 
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за успех за селските региони;

34. отбелязва, че ефективната система за мобилност е една от предпоставките за 
регионално икономическо развитие, териториално сближаване и развитие на 
регионалния потенциал; подчертава, че следователно е необходимо да се осигури 
необходимото финансиране за развитието и поддържането на транспортни 
връзки, които биха насърчили по-възрастното население да остане по-дълго време 
в селските райони и биха привлекли млади хора от градските центрове да работят 
в селските райони;

35. изразява съжаление по повод на факта, че споразумението относно 
многогодишната финансова рамка (МФР) отново не е достатъчно амбициозно, за 
да отговори на предизвикателствата, свързани с демографските промени; изразява 
критика по повод на съкращенията, предприети в двата основни инструмента на 
ЕС, предназначени да насърчават устойчивото развитие на селските райони на 
континента и в най-отдалечените региони – политиката на сближаване и ОСП; 
изразява съжаление по повод на факта, че споразумението относно МФР не е 
достатъчно амбициозно, за да отговори на предизвикателствата, свързани с 
демографските промени;

36. изразява съжаление по повод на факта, че най-отдалечените региони са първите 
засегнати от намаляване на финансирането на програми като програмата от 
възможности, свързани конкретно с отдалечеността и островния характер;

37. изразява съжаление по повод на факта, че най-отдалечените региони страдат от 
островния си характер, географската си отдалеченост и липсата на перспектива за 
своите млади хора, въпреки че член 349 от ДФЕС би трябвало да им даде 
възможност да решат този проблем;

38. призовава за мащабен план за улесняване на прехвърлянията на всички 
предприятия, така че да се даде възможност на младите хора да получат достъп до 
заетост или да възстановят икономическата си дейност и да се осигури достойна 
пенсия за хората, които се пенсионират; отбелязва, че тези мерки биха направили 
селската икономическа среда по-привлекателна, като се започне със селското 
стопанство, и биха били полезни за най-отдалечените региони и за селските 
райони в Европа;
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